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криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Актуальність теми дисертаційного дослідження. Сучасні соціально- 

економічні перетворення, що відбуваються в Україні, супроводжуються 

кількісними і якісними змінами злочинності -  виявами нових злочинів, у тому 

числі з використанням зброї. Вчинення злочинів з використанням різних видів 

зброї -  явище буденне для багатьох регіонів нашої держави. Зростає кількість 

актів тероризму, вбивств, розбійних нападів, які вчиняються через злочинний 

перерозподіл державного та суспільного майна, ринків збуту, зон кримінального 

впливу тощо. З 2014 р. значно зросла озброєність не тільки кримінального 

середовища, а й цивільного населення.

Криміногенна ситуація в Україні залишається складною й напруженою. Це 

випливає не лише з показників статистики, а й з конкретних фактів, що 

характеризують як кількісні, так і якісні аспекти такого становища, 

підкреслюють його гостроту та загрозу, яку вона несе нашому суспільству, 

кожному громадянину.

У контексті вищевикладеного важливим завданням є розробка та 

реалізація законопроектів, направлених на правове регулювання обігу зброї в 

державі. Причому, необхідно визначитися з класифікацією зброї, яка складатиме 

основу нового законодавства, а саме: застосувати класифікацію, яка історично 

склалася в Україні, або використати європейський досвід та поділити зброю на
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категорії відповідно до її техніко-конструктивних характеристик.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрям 

дослідження ґрунтується на положеннях Національної стратегії у сфері прав 

людини (затвердженої Указом Президента України від 25 серпня 2015 р. № 

501/2015), Стратегії національної безпеки України, затвердженої Указом 

Президента України від 26 травня 2015 р. № 287/2015 та Загальнодержавної 

програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС.

Структура і зміст роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

які містять вісім підрозділів, списку використаних джерел (201 найменування на 

21 сторінках). Повний обсяг дисертації становить 247 сторінок, з них основного 

тексту -  215 сторінок.

У вступі розкрито суть наукової проблеми, обґрунтовується актуальність 

теми дисертаційної роботи, формулюються її мета та основні задачі дослідження, 

відзначається новизна одержаних результатів, їх наукове і практичне значення. 

Також характеризується зв’язок роботи з науковими програмами, планами, 

темами. Наведено дані про публікації та апробацію результатів роботи.

В першому розділі автором проведено аналіз нормативно правових актів, 

які на сьогодні регулюють обіг вогнепальної зброї та конструктивно схожих і з 

нею виробів в Україні, в умовах відсутності єдиного закону у цій сфері. 

Аналізуються питання правового регулювання обігу вогнепальної зброї, її 

виготовлення, ремонту, переробки тощо. Визначається авторська класифікація 

вогнепальної зброї та конструктивно схожих з нею виробів, які є дозволеними до 

цивільного обігу в Україні, а також виробів, обіг яких є обмеженим та потребує 

реєстрації. Наводиться перелік забороненої зброї та аналізується відповідальність, 

яка передбачена за її не законний обіг.

Також, автором проведено аналіз міжнародного та європейського досвіду у 

сфері регулювання обігу цивільної вогнепальної зброї, за результатами якого 

запропоновано класифікувати зброю за критеріями цільового призначення та 

категоріями, що є компромісним рішенням для адаптації національного до 

законодавства ЄС, яке, притому, максимально зберігає існуючу модель
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правовідносин у сфері обігу зброї що історично склалася в Україні.

На підставі проведених досліджень пропонується авторське визначення та 

класифікація зброї, сформульовані відповідно до положень міжнародного права та 

європейського законодавства: «вогнепальна зброя» означає будь-яку переносну 

ствольну зброю, яка призначена або може бути легко пристосована для ураження 

цілей снарядами, що одержують спрямований рух за рахунок енергії, яка 

утворюється при згорянні порохового метального заряду чи спеціальних горючих 

сумішей, та мають достатню (для ураження цілі) кінетичну енергію.

Другий розділ присвячено методичним проблемам судово-балістичного 

дослідження об’єктів з ознаками вогнепальної зброї. Автор дійшов висновку, що 

переважна більшість методик проведення судових балістичних експертиз, 

внесених до Реєстру методик Міністерства юстиції України не містить 

конкретних прийомів та методів вирішення експертних завдань, та, по суті, є 

інформаційно-довідковою літературою, науковими статтями, тезами доповідей на 

наукових заходів тощо. Отже, переважна більшість зазначених робіт не є 

методиками, адже методика повинна мати чітко виражений нормативний характер 

та містити сукупність методів та прийомів, які забезпечують вирішення певних 

експертних завдань.

У роботі запропоновані зміни до існуючих нормативних документів, які 

регламентують загальні техніко-криміналістичні вимоги до вихолощеної та 

нейтралізованої вогнепальної зброї, стартових та газових пістолетів і револьверів, 

які розроблені з урахуванням основних положень європейських правових актів у 

даній сфері.

Також, здобувачем запропоновано при визначенні криміналістичних ознак 

вогнепальної зброї враховувати наступні критерії: а) балістичний коефіцієнт 

уражаючого елемента; б) зупиняюча дія уражаючого елемента; в) пробивна 

здатність уражаючого елемента; г) травматична дія уражаючого елемента.

Підрозділ 2.2. роботи містить комплекс технічних рішень, націлений на 

неможливість переробки стартових пістолетів та револьверів для стрільби 

кінетичними снарядами, які не просто ускладнять переробку стартових пістолетів
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та револьверів для стрільби кінетичними снарядами, але й призведуть до руйнації 

всього виробу під час спроби його переробки.

У підрозділі 2.3. здобувачем запропоновані шляхи нормативного 

урегулювання обігу пістолетів, револьверів та патронів калібру 4 мм Флобера.

Підрозділ 2.4. присвячений особливостям судово-балістичного дослідження 

об’єктів з ознаками вогнепальної зброї, що класифікуються виробником як 

нейтралізована та вихолощена зброя.

На підставі результатів проведених досліджень, автором сформовані вимоги 

до нейтралізованої зброї, які ускладнюватимуть її переробку для стрільби 

снарядами, та розроблені з урахуванням національних, міжнародних та 

європейських правових актів, що регламентують їх обіг.

У третьому розділі розглядаються особливості ідентифікаційного 

дослідження куль і гільз, відстріляних із відновленої після деактивації 

вогнепальної зброї.

Дисертант акцентує увагу на тому, що основним завданням експертного 

дослідження є не тільки встановлення моделі зброї, з якої відстріляні 

досліджувані кулі та гільзи, але також виявлення ознак можливої попередньої 

деактивації зброї та слідів її подальшого відновлення.

На підставі результатів аналізу експертної практики дисертант формує 

авторську класифікацію слідів, які вказують на попередню деактивацію та 

відновлення вогнепальної зброї. Він доводить, що відновлена після деактивації 

вогнепальна зброя характеризується одночасною наявністю ознак зброї 

промислового виробництва (взаєморозташування слідоутворюючих деталей, 

форма і розміри окремих слідоутворюючих деталей тощо) та ознак, які 

характеризують зброю, виготовлену саморобним способом (наявність саморобних 

деталей, слідів грубої обробки абразивними матеріалами, слідів зварювального 

обладнання тощо).

Наукова новизна отриманих результатів. Найбільш вагомі результати, 

отримані особисто здобувачем, та ступінь їх новизни полягають у тому, що 

дисертація є самостійною, першою в Україні кваліфікаційною науковою працею з
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судово-балістичного дослідження об’єктів з ознаками вогнепальної зброї. 

Сформульовані в ній положення і наукові результати побудовані на основі 

особистого дослідження і критичного аналізу наукових і нормативних джерел, 

розгляду практики проведення судово-балістичних експертиз об’єктів з ознаками 

вогнепальної зброї та правового регулювання обігу вогнепальної зброї в Україні 

та за її межами. 

уперше:

запропоновано визначення та класифікацію вогнепальної зброї, 

сформульовані у відповідності до положень міжнародного та європейського 

законодавств, які, при цьому, дозволяють максимально зберегти існуючу модель 

правовідносин у сфері обігу зброї, що історично склалася в Україні;

сформовано комплекс заходів для недопущення реалізації на території 

України об’єктів з ознаками вогнепальної зброї під виглядом виробів 

господарсько-побутового, спеціального та виробничого призначення;

розроблено нову, удосконалену систему методів нейтралізації 

вогнепальної зброї (приведення зброї у непридатний до стрільби стан), 

застосування яких унеможливить повторну її активацію та стрільбу снарядами;

сформульовано комплекс ознак в слідах на відстріляних кулях та 

гільзах, що вказують на постріл з відновленої нейтралізованої (деактивованої) 

вогнепальної зброї; 

удосконалено:

критерії розмежування вогнепальної зброї та конструктивно схожих з 

ними виробів у межах проведення судової балістичної експертизи;

криміналістичні вимоги до стартових пістолетів і револьверів, які 

ускладнять їх переробку для стрільби кінетичними снарядами;

методичні підходи (у межах судової балістичної експертизи) щодо 

визначення уражуючих властивостей відстріляних снарядів; 

дістало подальший розвиток:

- положення щодо необхідності реалізації спеціального закону, що 

регулюватиме правовідносини у сфері обігу цивільної вогнепальної зброї,
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розробленого з урахуванням положень міжнародного законодавства, а також 

директив, регламентів та інших правових актів ЄС, які стосуються сфери 

контролю над легким озброєнням та стрілецькою зброєю;

- наукова аргументація щодо необхідності віднесення револьверів та 

патронів калібру 4-мм Флобера до об’єктів, на які поширюється дозвільна система 

та які потребують реєстрації відповідно до положень Інструкції, затвердженої 

Наказом МВС України від 21.08.1998 № 622;

- обґрунтування доцільності обов’язкової сертифікації патронів калібру 4- 

мм Флобера, що ввозяться для реалізації на території України;

Практичне значення отриманих результатів полягає у розширенні 

можливостей та підвищенні ефективності криміналістичного дослідження 

об’єктів з ознаками вогнепальної зброї, у тому числі, об’єктів промислового 

виготовлення, які не віднесені виробником до вогнепальної зброї, але придатні 

для ураження цілі снарядом, що одержує направлений рух у стволі. Надано 

пропозиції, які в подальшому можуть бути застосовані:

в експертно-аналітичній роботі -  як теоретичний матеріал під час 

розробки та удосконалення методичних рекомендацій з питань криміналістичного 

дослідження об’єктів, які мають ознаки вогнепальної зброї;

навчально-методичній сфері -  при викладанні у закладах вищої освіти 

навчальних дисциплін «Експертиза зброї», «Криміналістика», «Теорія судової 

експертизи»;

науково-дослідній діяльності -  для подальшого розроблення 

теоретичних та прикладних проблем криміналістичного дослідження об’єктів із 

ознаками вогнепальної зброї, а також розробки відповідних стандартів.

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації

Викладені у дисертації положення та отримані автором теоретичні і 

практичні результати роботи є достатньо обґрунтованими. Достовірність 

отриманих результатів і висновків підтверджується ґрунтовним аналізом стану 

проблематики, використанням сучасних методів досліджень. Результати
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аналітичних досліджень підтверджено результатами лабораторних експериментів.

Зміст автореферату відповідає основним положенням дисертації.

Повнота викладення основних результатів у наукових працях та 

апробація результатів дисертації

Основні положення та результати дисертації відображено у шістнадцяти 

наукових роботах: п’ятьох статтях -  у наукових виданнях, включених

Міністерством освіти і науки України до переліку наукових фахових видань з 

юридичних наук, одній статті - у фаховому науковому виданні іншої держави, 

семи тезах у збірниках доповідей на науково-практичних конференціях, у тому 

числі міжнародних, круглих столах, трьох судово-балістичних довідниках.

Відповідність дисертації спеціальності

Зміст дисертаційної роботи відповідає паспорту спеціальності 12.00.09 -  

кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно- 

розшукова діяльність.

Позитивно та високо оцінюючи проведене дисертантом дослідження, 

необхідно звернути увагу на наявність окремих положень, які можуть бути 

предметом наукової дискусії під час публічного захисту дисертації, зокрема:

1. У дослідженні автором ґрунтовно проаналізовано міжнародні на 

європейські нормативно-правові акти щодо обігу вогнепальної зброї. У той же 

час, на нашу думку, слушно було б приділити більше уваги аналізу проблемних 

питань, які виникають під час протидії обігу вогнепальної зброї в інших країнах 

та виокремити шляхи оптимізації такої діяльності, зокрема й через удосконалення 

механізмів нормативно-правового регулювання. Наведене зумовлено тим, що 

незаконний обіг зброї це система злочинів транскордонного характеру і якщо 

одна країна не забезпечує належну протидію таким кримінальним 

правопорушенням, то вони швидко розповсюджуються на територію інших 

держав.

2. За результатами аналізу методик проведення балістичних експертиз, 

дисертант дійшов висновку, що окремі з них, наразі, втратили свою актуальність 

та не використовуються під час проведення балістичних досліджень. У контексті
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цього, дисертанту слушно було б внести пропозицію щодо виключення таких 

методик із Реєстру методик Міністерства юстиції України.

3. Окремою проблемою із якою зіштовхуються правоохоронні органи на 

сучасному етапі, яка значним чином зумовлена наявністю на території України 

збройного конфлікту, є маскування вогнепальної зброї під нейтралізовану із 

метою її незаконного носіння та зберігання. Зважаючи на це, автору слушно було 

б приділити більше уваги способам саморобного нанесення маркувальних 

позначень на вогнепальну зброю з метою її маскування під нейтралізовану зброю 

та особливостям їх подальшого експертного дослідження.

4. У дисертації автор акцентує значну вагу на особливостях правового 

регулювання обігу пістолетів та револьверів калібру 4-мм Флобера, оскільки 

щодо цього різновиду вогнепальної зброї є значні прогалини у правовому 

регулюванні. Водночас, обіг такої зброї здійснюється й в інших країнах. Тому, на 

нашу думку, слушно було б проаналізувати зарубіжний досвід щодо цієї 

проблеми та розглянути можливості екстраполяції позитивного досвіду у сферу 

правового регулювання в Україні.

5. Не повною мірою висвітлено питання варіативності ознак на 

слідосприймаючих поверхнях відстріляних куль та гільз під час 

ідентифікаційних досліджень.

Зазначені зауваження мають дискусійний характер і суттєво не впливають 

на оцінку дисертації як актуального, якісного, послідовного завершеного 

наукового дослідження, у якому вирішено окрему наукову проблему.

Наведені зауваження мають дискусійний характер, не впливають на 

загальну позитивну оцінку роботи і не применшують значення дисертації як 

самостійного творчого дослідження, яке, безперечно, має наукове та практичне 

значення.

Дисертаційна робота Соколова Олексія Сергійовича за темою 

“Криміналістичне дослідження об’єктів з ознаками вогнепальної зброї-” є 

завершеним дослідженням, яке виконане на належному науковому рівні і повною 

мірою відповідає п.п. 9, 10, 13 постанови Кабінету Міністрів України від
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24.07.2013 № 567 «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів» 

та наказу Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017 № 40 «Про 

затвердження Вимог до оформлення дисертації», а її автор заслуговує на 

присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 

12.00.09 -  кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 

оперативно-розшукова діяльність.

Офіційний опонент:

Доцент кафедри криміналістики 
Національного університету 
“Одеська юридична академія”, 
кандидат юридичних наук, доцент

Підпис доцента Цехана Д.М. засвідчую

Вчений секретар 
Національного університету 
“Одеська юридична академія” 
доктор юридичних наук, про В.В. Дудченко


